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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθμ. 33ης 09/10/2020 ζσνεδρίαζης
ηης Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ Η.Π. Νάοσζας
Αριθμός Απόθαζης: 295/2020
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αντιτίμοσ σσμμετοτής αθλοσμένων στα Π.Α.γ.Ο. της Γ.Γ.Α. ποσ σλοποιεί κάθε
έτος ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάοσσας»
ηε Νάνπζα θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 9ε ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2020,
εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00 .κ. έσο 13:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε δηα πεξηθνξάο (κέζσ
ηειεθώλνπ) ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ηξ. Πόιεο Νάνπζαο, ύζηεξα από ηελ
κε αξ. πξση. 16048/5-10-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν
ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα
(9) κειώλ ήηαλ παξόληα (δηα πεξηθνξάο) ηα εθηά (7) κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Καξαγηαλλίδεο Αληώληνο (Πξόεδξνο)
2)

Αδακίδεο Παύινο

ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαιζακίδεο ηαύξνο
2) Γνιδνύξεο Θεόδσξνο

3) Λαθελάλνο Αγγειάθεο
4) Σζέιηνο ηαύξνο
5) Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο
6) Θαλαζνύιεο Γεκήηξηνο
7) Σαζηώλαο Γεώξγηνο
νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
λόκηκα πξνζθιήζεθαλ
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ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα θαη ε Αλζνπνύινπ Μπξνύια, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηα πεξηθνξάο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηνλ «Καζνξηζκό αληηηίκνπ ζπκκεηνρήο
αζινπκέλσλ ζηα Π.Α.γ.Ο. ηεο Γ.Γ.Α. πνπ πινπνηεί θάζε έηνο ν Γήκνο Ηξσηθήο Πόιεο Νάνπζαο», αλέθεξε
ηελ ππ’ αξ. 15263/29-9-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Νενιαίαο, Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ
Ηξ. Π. Νάνπζαο θ. Σξηαληαθύιινπ Γεώξγηνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο:

O Aντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Νάουσας έτονηας σπόυη όηι :
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 14 ηνπ Ν.1828/1989 (ΦΔΚ 2/Α/1989) «κε απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιινληαη ηέιε ή εηζθνξέο γηα ππεξεζίεο ή ηνπηθά έξγα ηεο
πεξηνρήο ηνπο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ
θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. Τα ηέιε απηά ή νη εηζθνξέο απηέο έρνπλ αληαπνδνηηθό ραξαθηήξα. Τν
ύςνο ησλ ηειώλ ή εηζθνξώλ, νη ππόρξενη ζηελ θαηαβνιή ηνπο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα νξίδνληαη
κε ηελ ίδηα απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ». Με ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
Ν.3852/2010 νξίδεηαη όηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ επηβνιή ηειώλ,
δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ. Σπλεπώο γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί επηβνιήο
ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ απαηηείηαη κεηά ηελ 1/1/2011 ε πξνεγνύκελε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο.
Τα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο.) εγθξίλνληαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ θαη
πινπνηνύληαη από ηνλ Γήκν Νάνπζαο. Οη Πηπρηνύρνη Φπζηθήο Αγσγήο πξνζιακβάλνληαη θάζε έηνο σο
σξνκίζζηνη κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο έσο 8 κήλεο θαη ην ζύλνιν
(100%) ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπο θαιύπηεηαη από ην αληίηηκν, πνπ εηζπξάηηεηαη από ηνπο αζινύκελνπο.
Σύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4151/2013 (ΦΔΚ 103/Α/2013) «Η κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνύ
απηνύ θαιύπηεηαη απνθιεηζηηθά από ην αληίηηκν πνπ θαηαβάιινπλ νη εμππεξεηνύκελνη θάηνηθνη θαη δεκόηεο κε
ηε κνξθή δηδάθηξσλ ή από είζπξαμε δσξεώλ θαη ρνξεγηώλ ή κέζσ ηεο ΓΓΑ έσο ην πνζό ηνπ αληίζηνηρνπ
πξνβιεπόκελνπ Κ.Α.Δ…»
Βάζεη ησλ αλσηέξσ εηζεγνύκαη λα θαζνξηζηεί ην αληίηηκν ηεο ζπκκεηνρήο πνπ ζα θαηαβάιινπλ θάζε έηνο
νη αζινύκελνη αλά κήλα ζηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνύ, πνπ πινπνηεί ν Γήκνο Η.Π. Νάνπζαο σο εμήο :
Α) Γηα θάζε ηκήκα Π.Α.γ.Ο. αεροβικής γσμναζηικής (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη «Παηδί θαη Αζιεηηζκόο»,
«Άζθεζε ζηελ εθεβηθή ειηθία», «Άζθεζε ελειίθσλ», «Άζθεζε ζηελ Τξίηε ειηθία» θ.ι.π.) μηνιαίφς
δεκαπένηε ( 15 ) εσρώ.
Β) Γηα θάζε ηκήκα Π.Α.γ.Ο. κολύμβηζης (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη «Παηδί θαη Αζιεηηζκόο», «Άζθεζε ζηελ
εθεβηθή ειηθία», «Άζθεζε ελειίθσλ», «Άζθεζε ζηελ Τξίηε ειηθία» θ.ι.π.) μηνιαίφς δεκαπένηε ( 15 ) εσρώ.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Λακβάλνληαο ππόςε


Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.



Σελ ππ’ αξ. 15263/29-9-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Νενιαίαο, Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ



Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1ηνπ Ν.3852/10 όπσο ηζρύεη.



Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 14 ηνπ Ν.1828/1989 (ΦΔΚ 2/Α/1989).



Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4151/2013 (ΦΔΚ 103/Α/2013).
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Ο θ. Λαθελάλνο ςήθηζε ΟΧΙ θαη ηνπνζεηήζεθε σο εμήο: Πξόθεηηαη γηα θαζαξά αληαπνδνηηθό πξόγξακκα
άζιεζεο. Όηαλ ηελ ηειεπηαία 15εηία έρνπλ απμεζεί ε θνξναθαίκαμε ζε ηνπηθό θαη θεληξηθό επίπεδν νη
θόξνη ππέξνγθα, όιεο νη αζηηθέο θπβεξλήζεηο δελ δίλνπλ δεθάξα ηζαθηζηή γηα ηνλ ιατθό αζιεηηζκό. Γελ
ηνπο έθζαλε απηό κόλν. Έρνπλ θόςεη θαη ηηο αλεπαξθείο επηρνξεγήζεηο πνπ δηλόηαλ ζε εξαζηηερληθνύο
ζπιιόγνπο πνπ επηβάιινπλ αλαγθαζηηθά εηζθνξέο. Έρνπκε ηελ απόιπηε θπξηαξρία ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο.
Σόζα παηδηά ζήκεξα απνθιείνληαη θαη ζηεξνύληαη ηελ ραξά ηεο άζιεζεο ρσξίο δηεμόδνπο. Οη γπκλαζηέο
ησλ πξνγξακκάησλ εξγάδνληαη κε ελλεάκελεο ζπκβάζεηο, ζε θαζεζηώο εξγαζηαθήο νκεξίαο κνηξάζκαηνο
ηεο αλεξγίαο. Καη λα ζθεθζεί θαλείο όηη ζηηο πξώελ ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο όια απηά ήηαλ δσξεάλ, όηαλ νη
παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο ηεο αλζξσπόηεηαο ππνιείπνληαλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%-70% ησλ ζεκεξηλώλ.
Με απηό ηνλ ηξόπν σζνύληαη νη λένη ζε άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα λαξθσηηθά. Παιεύνπκε
γηα δσξεάλ καδηθό ιατθό αζιεηηζκό. Καηαςεθίδνπκε ηελ πξόηαζε.

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Η
πιεηνςεθία
ησλ:
Καξαγηαλλίδεο
Αληώληνο
(Πξόεδξνο),
Αδακίδεο
Παύινο,
Σζέιηνο ηαύξνο ,Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο, Θαλαζνύιεο Γεκήηξηνο, Σαζηώλαο Γεώξγηνο, ζύλνιν έμη (6)
έλαληη παξόλησλ εθηά (7).
Σνλ νξηζκό αληηηίκνπ
ζπκκεηνρήο πνπ ζα θαηαβάιινπλ θάζε έηνο νη αζινύκελνη αλά κήλα ζηα
Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ, πνπ πινπνηεί ν Γήκνο
Η.Π. Νάνπζαο γηα ηα επόκελα έηε από 2020 θαη εθεμήο, όπσο παξαθάησ:
Α) Γηα θάζε ηκήκα Π.Α.γ.Ο. αεξνβηθήο γπκλαζηηθήο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη «Παηδί θαη Αζιεηηζκόο»,
«Άζθεζε ζηελ εθεβηθή ειηθία», «Άζθεζε ελειίθσλ», «Άζθεζε ζηελ Σξίηε ειηθία» θ.ι.π.) κεληαίσο
δεθαπέληε ( 15 ) επξώ.
Β) Γηα θάζε ηκήκα Π.Α.γ.Ο. θνιύκβεζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη «Παηδί θαη Αζιεηηζκόο», «Άζθεζε ζηελ
εθεβηθή ειηθία», «Άζθεζε ελειίθσλ», «Άζθεζε ζηελ Σξίηε ειηθία» θ.ι.π.) κεληαίσο δεθαπέληε ( 15 ) επξώ.
Ο νξηζκόο ηνπ αληηηίκνπ ρξήζεο ζα ηξνπνπνηεζεί θαη πάιη κε Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εθόζνλ
απηό θξηζεί θάπνηα ζηηγκή απαξαίηεην.
.
Δηζεγείηαη ηελ απόθαζε απηή πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην
Η απόυαση αςτή πήπε αύξοντα απιθμό 295/2020
Αυού αναγνώστηκε το ππακτικό αςτό ςπογπάυεται ωρ ακολούθωρ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Τπογπαυή όπωρ στην απσή

ΣΑ ΜΔΛΗ
Τπογπαυή όπωρ στην απσή
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΝΣΩΝΙΟ
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